IMPRESSIEVERSLAG
KENNISSYMPOSIUM BIJ12-FAUNAFONDS 2017
Natuurbescherming versus faunaschade,
hoe houden we het evenwicht?
Meer dan 100 deskundigen kwamen op 8 november samen
om kennis te delen over het thema Natuurbescherming
versus faunaschade: hoe houden we het evenwicht?
Met deze kennis kan BIJ12-Faunafonds haar
Onderzoeksagenda verder aanvullen en zorgen voor een
betere toepassing van de kennis.
Lees mee hoe deze enerverende dag verliep en,
heel belangrijk, wat de oogst was!
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DE AFTRAP

Faunaschade wil niemand, maar iedereen heeft ermee te maken; natuurbeschermers,
grondgebruikers en provincies, benadrukt Ton Heeren, coördinator Kennis en Onderzoek van
BIJ12-Faunafonds. Heeren pleit dan ook voor een betere bewustwording van de positie van
kennis bij beleid en uitvoering. “Het is een oude wijsheid die dagelijks in het nieuws weer wordt
bewezen: kennis is een van de vier essentiële pijlers waarop overheden en organisaties hun
betekenisvolle bijdrage aan deze samenleving bouwen: naast voldoende macht (je gaat er over),
geld en goede mensen heb je daar goede, onderbouwde kennis voor nodig. Het nieuws bevat
dagelijks voorbeelden van het bewust of onbedoeld negeren van het kennisbelang.”
De focus van het symposium ligt op de vragen hoe kennis het best gebruikt kan worden, wat
we ermee kunnen doen en hoe we ervoor zorgen dat die kennis ook wordt toegepast. Heeren:
“Het Faunafonds heeft in haar 15-jarig bestaan al ruim 150 onderzoeken en kennisprojecten
uitgevoerd. We hebben best een behoorlijk beeld van wat werkt en niet. We willen kennis
blijven ontwikkelen, maar vooral het accent leggen op de toepassing, Dat is uiteindelijk nodig
voor een effectief werkbare praktijk.”

Kennissymposium BIJ12-Faunafonds 2017
Natuurbescherming versus faunaschade,
hoe houden we het evenwicht?

13-11-2017

IMG-20171112-WA0006.jpg

DE VRAGEN
Door middel van discussie en kennis uitwisselen in zeven thematische workshops, zijn deelnemers uitgedaagd om antwoorden te
formuleren op de volgende vragen:
•

Hoe kan bestaande kennis en onderzoek over de faunaschade-		
aanpak mij helpen in de uitvoering van mijn werk?

•

Mis ik daarin nog iets? Op welke kennisvragen wil ik van BIJ12-		
Faunafonds een antwoord? Wat kan ik meegeven voor het 		
Onderzoeksprogramma?

•

Op welke manier kan bestaande kennis effectiever in de praktijk
toegepast worden? Welke rol kan en wil ik daarin vervullen?

KENNIS IN DE PRAKTIJK

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&view=btop&ver=1qarjayb7dfsd#attid%253Datt_15fb47443295e35a_0.1

Dat kennis nodig is voor de praktijk, blijkt wel uit de inleidingen van het Symposium.

De uitdaging voor provincie Fryslân

De uitdaging voor provincies

•

12 miljoen schade door ganzen per jaar

• Faunaschade neemt toe

•

Teveel ganzen

•

Teveel overlast

• Hoe houden we inheemse diersoorten in 		
stand?
• En kosten beheersbaar?

“Onderzoek is niet een beetje nodig
maar knetterhard nodig”, zegt Klaas
Talma (provincie Fryslân, betrokken bij
de Fryske Guozzeoanpak 2014-2020). Het
Kolganzenrapport (BIJ12-Faunafonds, 2014)
was een eyeopener. Ganzen veroorzaken
problemen en er vindt veel uitwisseling van
populaties plaats. Dan zitten ze weer hier, dan
weer daar. Een internationale aanpak was
het gevolg, maar ook op regionaal niveau.
Provincie Fryslân heeft het ganzenprobleem
aangepakt in samenwerking met boeren,
terreinbeherende organisaties en jagers.”

“Schades nemen toe. Vooral schade door
ganzen rijzen de pan uit”, zegt Ronald
Louwman ( ambtelijke adviescommissie
Vitaal Platteland van IPO / portefueillehouder
Faunazaken). Provincies beraden zich via het
Interprovinciaal Overleg en individueel op
de vraag hoe het anders, beter en goedkoper
kan. Daarin helpt kennis over de ontwikkeling
van de ganzenpopulaties en meest effectieve
verjaging en bejaging. Op regionale en
internationale schaal. Richting onderzoekers
wil ik meegeven: onderzoek is een, maar het
meewegen van de uitkomsten is een rol voor
de provincie. Onderzoek geeft kennis over de
feiten en dat is onontbeerlijk om een goede
afweging te maken.”
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Uitdaging voor Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF)
•

Provincies zijn nu verantwoordelijk voor faunabeleid

•

Ze staan middenin de maatschappij en hebben onafhankelijk advies nodig

•

En om deze reden hebben zij de MARF opgericht

“Provincies hebben belang bij onafhankelijk advies als zij beleidsmatige keuzes moeten maken. Wij
gaan hen daarbij helpen”, zegt Gerard Beukema (voorzitter MARF) maar, “Wij worden geen documentenfabriek. Onze adviezen hebben een zekere abstractie. De raad heeft een aantal thema’s benoemd
(gebiedsgerichte aanpak, de schadetegemoetkoming en de ganzen) voor de komende tijd en gaat
daarmee aan de slag. Hoe scherper de vraagstelling, hoe beter de adviezen. Dat moet ook als je proactief vanuit een gebiedsgerichte aanpak wil werken. Daarnaast zien wij ook het belang van draagvlak. Binnen de wereld van faunaschade hebben partijen met uiteenlopende belangen met elkaar te
maken. Denk maar aan maatschappelijke organisaties en grondgebruikers.”

DE WORKSHOPS
•

Effectiviteit van maatregelen voor het verminderen van aanrijden van reeën

•

Inzet van lasers voor beperking van ganzenschade

•

Internationaal ganzenbeheer (AEWA) - proces en aanpak

•

Internationaal ganzenbeheer (AEWA) - onderzoek

•

Effectiviteit wildschadepreventie kennisreview en beoordelingsmethodiek - onderzoek

•

Bevermanagement - state of the art - kennis en onderzoek

•

Faunaschadetaxatie - protocollering en methodieken taxatie van graslandschade - 			
kansen en beperkingen
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DE OOGST
Geïnspireerd door de zeven workshops gaven deelnemers deze waardevolle lessen aan het
onderzoekprogramma mee:
•

Wees proactief met kennis: je hebt besluitondersteunende kennis nodig voor een tijdige 		
interventie in het voorkomen van schade

•

Pas bestaande kennis toe op het moment dat nodig is: begin nu al met ervaringen die je 		
hebt opgedaan

•

Ga adaptief te werk: wacht niet tot het onderzoek helemaal afgerond is, maar pas 			
onderweg de al beschikbaar komende kennis toe in de praktijk (lerend beheren)

•

Laat bestaande en nieuwe kennis goed doorstromen: ze hoeven elkaar niet in de weg te 		
staan

•

Besef dat onderzoek niet altijd de oplossing voor het probleem is: ga eerst met betrokken 		
opdrachtgevers en belangen na waar behoefte aan is

•

Heb oog voor (soms zeer uiteenlopende) belangen van partijen: organiseer vanaf 			
het begin de samenwerking, niet alleen met de uitvoerende beheerders maar ook 			
met andere betrokken belangen

•

Neem in het onderzoek alle schaalniveaus mee - internationaal, nationaal en lokaal: 		
effecten van het faunabeheer zijn soms grensoverschrijdend

•

Zet voor de verbetering van het taxatieproces steviger in op digitalisering

•

Blijf je onderzoek verscherpen

Kennissymposium BIJ12-Faunafonds 2017
Natuurbescherming versus faunaschade,
hoe houden we het evenwicht?

LAST BUT NOT LEAST
•

Dank voor uw kundige en enthousiaste inzet!

•

Door u is het onderzoeksprogramma steviger geworden

•

Het was goed ook om elkaar weer eens te zien!

•

We hopen dat u goed heeft kunnen netwerken

•

Heeft u alsnog ideeën? Stuur ze naar ton.heeren@bij12.nl

•

Speciale dank aan de inleiders, workshopbegeleiders en communicatieteam van 		
BIJ12 en de organisatie van het LEF Future Center

•

En graag tot ziens in 2018!

SNEAK PREVIEW KENNISSYMPOSIUM 2018
•

Voortgang AEWA Ganzenonderzoek en -aanpak

•

Dassen

•

Wolven

•

Pikschade door mezen

